
Pátek 12. února věnovali naši reprezen-
tanti plánování letošní sezóny z hlediska
zahraničních výjezdů. Skokoví jezdci se sešli
v Praze na Strahově a militaristé v Humpolci.

● Setkání zájemců o seniorskou reprezen-
taci předcházela schůzka předních zástupců
ČJF a skokové komise s juniorskou špičkou.
Jiří Pecháček pozval do Prahy k inventariza-
ci koní a ujasnění přístupu k eventuelní účas-
ti na ME jezdce či jejich zástupce z JK Měl-
ník (Z. Zelinková), Hořovic (A. Opatrný),
Polák Strakonice (L. Poláková) a Horky n.J.
(K. Vodseďálková).

Všichni zúčastnění projevili o účast na
letošním ME (Sirnach 18.-22.8. - SUI) zájem
a přislíbili přizpůsobit menežování koní tomu-
to vrcholu sezóny.

Pro juniorskou reprezentaci připadají
v úvahu tito koně: Z. Zelinková - LABE
JAMES, ROSEMARY, BEJBUT, L. Poláková
- KASKÁD, MATEA, CAROL, A. Opatrný -
CARDINAL, LA MANCHE, DIETWARD,
PANTA RHEI, K. Vodseďálková - KADET
PRADAR, RED BULL, AMONA.

Jiří Pecháček, který je zodpovědný za
juniorskou reprezentaci, stanovil jako hlavní
a povinné prezentační soutěže pro účast ve
Švýcarsku Velkou cenu Ostravy a Velkou
cenu Poděbrad, ke kterým bude přiřazen
jeden či dva reprezentační výjezdy do zahra-
ničí.

V. Opatrný navrhl uspořádání přípravného
soustředění pro tuto čtveřici jezdců v dosta-
tečném předstihu před
důležitými soutěžemi, aby
bylo možné včas odstranit
některé nedostatky.
J. Pecháček tento zájem
přivítal a přislíbil do plánu
přípravy, který bude hotov
v nejbližší době a bude
vedle českých soutěží
obsahovat již i zahraniční
závody, zařadit dva či tři
termíny, které by pro
takové setkání připadaly
v úvahu.

● V podstatě ihned po
juniorech pokračovali
zástupci komise v jednání
se seniorskou reprezenta-
cí. Na toto setkání j iž
manažer skokové komise
A. Starosta přinesl v pod-
statě hotový plán repre-
zentačních výjezdů. Vedle
inventarizace koní tak
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Jaroslav Jindra ml. (uprostřed) určitě ukazuje, jak nad překáž-
kou cvičí jeho noví koně

A. Starosta v roli manažera skokové komise

byla i tato schůzka věnována v prvé řadě
vyjasnění zájmu našich nejlepších jezdců
o zahraniční výjezdy. A. Starosta konstato-
val, že po reprezentační stagnaci v loňském
roce by chtěl, aby naše kontakty v rámci
centrální Evropy byly opět obnoveny a proto
vyzval všechny přítomné k aktivní účasti na
reprezentaci ČR.

Pro reprezentační účely nahlásili zástupci
stájí tyto koně a jezdce: J. Jindra - SIRAH,
P. Švec - BAVIERA, VYŠEHRAD, T. Navrátil
- LE CORDIAL S, AKTIV, LACOR, P. Doležal
- CARUSO, CRAZY BOY, ROMINA, KRIS
KENTAUR, S. Hošák - FENOMA, RADE-
GAST, GRANDINA, J. Skřivan - LABE JEFF,
GARGANO, NARACONDO, MISS ORLING,
D. Tovarňák - CANTATE T, GALICO.

Tradičně jako první by měla naše repre-
zentace vyjet na CSI-C Kiskunhalas (30.4.-
2.5.) a pro tyto závody budou kvalifikací par-
kúry stupně -ST- v Mělníku. Dále by chtěla
ČJF obeslat chovatelské CSI-C v Mezöhegyes,
které tradičně koliduje s CSI Poděbrady (4.-
6.6.), CSI-W Hortobagy (18.-20.6.) a CSI-
W Wroclav (25.-27.6). Prvým CSIO, kterého
bychom se měli zúčastnit by pak bylo CSIO
Poznaň (1.-4.7.). Dalšími starty v zahraničí
by podle vývoje formy koní mohlo být CSIO-
W Budapest (29.7.-1.8.), CSIO-W Bratislava
(5.-8.8.) a vrcholem naší mezinárodní sezóny
bude opět CSIO Praha (16.-19.9.).

Po schůzkách skokových reprezentantů
zasedala skoková komise. Na to co bylo
předmětem jednání jsme se zeptali mana-
žera komise A. Starosty.

„Hlavním bodem našeho pátečního set-
kání bylo rozdělení soutěží pro kontrolu
dědičnosti (premiované soutěže) a vytvo-
ření kalendáře pro soutěže KMK.

V letošním roce bude uspořádáno cel-
kem 26 soutěží KMK (14 v první polovině
roku a 12 ve druhé) a závěrečné finále.
O jeho pořadateli dosud není rozhodnuto
a uchazeči jsou Hřebčinec Písek a společ-
nost P. Macha v Chotýšanech. Definitivní
kalendář soutěží KMK bude hotov do
konce února.

Premiované soutěže byly přiděleny 27
soutěžím -S-, 29 -ST- a 6 -T-. Dobrou
zprávou pro všechny je, že v letošním
roce dochází ke značnému navýšení cen
a tak v KMK bude za I. místo 6000,-, za II.
3800,- a za III. 2300,- Kč a pro koně čes-
kého chovu je příplatek 2000,- resp.
1000,- a 600,- za druhé a třetí místo.

V premiovaných soutěžích se bude v
-S- jezdit o 5000,-, 2500,- a 1300,- Kč, v
-ST- o 8000,-, 5000,- a 2500,- a v -T-

Opět více dobrých
závodů než koní
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tel.: 0603/527 062, 0603/527 061
fax: 069/370 163
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Na našem jednání byly také
členům komise J. Metelkou roz-
dány dodatky ke skokovým pra-
vidlům a skoková komise přináší
některé nové návrhy. Např.
nově bychom chtěli pojmout roz-
dělení startovního pole při vyš-
ším počtu přihlášených účastní-
ků v soutěži. Návrh skokové
komise chce předejít spekulacím
o různé úrovni dvou oddělení
jedné soutěže a navrhuje rozdě-
lení pole až v samotném roze-
skakování na sudé a liché jezd-
ce, kteří pak vytvoří pořadí v 1.
a 2. oddělení soutěže.

Zcela novým pravidlem by
mohlo být zavedení optimálního
času v rozeskakování nižších
soutěží, tzn., že jezdci by
nesoutěžili o to kdo bude v cíli
rozeskakování nejdříve, ale o to,

kdo se nejvíce přiblíží optimálnímu času.
Dalším naším návrhem je, aby měl

pořadatel povinnost v rozpise ohlásit výši
dotace na 1.-3. místě, bez ohledu na to,
kolik bude startujících a jaká výše startov-
ného bude vybrána.“

Je vidět, že práce skokové komise
nepostrádá dynamiku. Přestože ve sko-
kové komisi a v reprezentaci zvláště
pracujete již řadu let, máte nyní, kdy
jste se stal manažerem skokové komi-
se, nějaké osobní cíle, kterých byste
chtěl s našimi skokany v průběhu
volebního období dosáhnout?

„Mým prvořadým a jaksi vyšším cílem
je, aby v budoucnu byla navázána užší
spolupráce mezi všemi složkami skokové-
ho sportu tzn. jezdci, pořadateli, staviteli
parkúrů a rozhodčími. Chtěl bych, aby
všichni dokázali cit l ivě a odborně
a v zájmu sportu reagovat na veškeré
vnější vlivy jako je společnost na startu
soutěže, roční období, terén, počasí ap.
a co nejlépe využívat rozmezí, která pravi-
dla dovolují.

Pokud bych měl stanovit sportovní cíle
doufám, že se ČR podaří vyslat zástupce
na mistrovství Evropy. Na to letošní
v Hicksteadu to asi ještě nebude, ale
účast ČR při ME v roce 2001 bych viděl
rád. I proto, že mezi uchazeči o pořadatel-
ství jsou vedle švýcarského St. Gallen
a holandského Gesteren i Donaueschin-
gen (SRN) či dokonce úplně nejbližší
rakouský Linz.

V juniorské reprezentaci bych chtěl, aby
došlo k rozšíření základny a doufám, že
se mezi juniory objeví nové naděje.

Mým současným sportovním cílem seni-
orské reprezentace je však opět bodovat
ve světovém poháru a získat tak v centrál-
ní Evropě slušné postavení. I proto byla
dnešní reprezentační schůzka, kde jsem
tuto preferenci vyjádřil.“

Naši reprezentanti Vám sice podporu
reprezentace odsouhlasili, ale přetlak
kvalitních domácích soutěží, který
půjde se zahraničními starty jen obtíž-
ně dohromady, je téměř jistý. Myslíte
si, že se nám skutečně podaří vrátit na
kolbiště okolních států?

„To, že i v letošním roce bude více
dobrých soutěží než máme koní je jasné.
V každém případě jarní kalendář nám
účast v Kiskunhalas, Hortobágy a eventu-
elně v Poznani umožňuje a na úspěšnosti
těchto závodů do jisté míry závisí i další
starty. Pokud některý z našich jezdců
získá body do světového poháru a bude
zde naděje na slušné umístění v rámci
centrální Evropy věřím, že bude zájem
i o další starty. Pokud se nám v zahraničí
dařit nebude, zvítězí asi domácí závody.“

Děkujeme za rozhovor C. Neumann

SPORT REPORTÁŽE

-2-

(Dokončení ze str. 1)

(Dokončení ze str. 1)

Reprezentační plány

● Na téma reprezentačních startů se jed-
nalo i mezi jezdci všestrannosti. Do Hum-
polce se dostavili zástupci JK Remark Poří-
čí, JŠ Pilníkov, JK Šumperk, Hybrálec,
Pravlov a Amír Rudná pod Pradědem. Ně-
kteří další uchazeči o reprezentaci se omlu-
vili buď z osobních důvodů či pro nesjízd-
nost silnic.

Za komisi všestrannosti vyjádřil manažer
A. Klauz zájem komise na kvalitním obsa-
zení domácích mezinárodních soutěží CCI*
Kolesa a CCI** Humpolec a oficielní výjez-
dy tak situovat spíše do podzimní části
sezóny.

Jezdci byli také seznámeni s dodatky
mezinárodních pravidel, které budou do
našich národních pravidel zakomponovány
do začátku sezóny. Výraznou změnou je
možnost odděleného splnění kvalifikačních
kritérií jezdce i koně.

Oznámeny byly i kvalifikační limity pro
MR ČR. Junioři absolvují soutěž úrovně -L-
a kvalifikací je dokončená soutěž -ZL-,
mladí jezdci mají ve sportovně technických
podmínkách naplánovánu soutěž úrovně
CCI* bez steeple chase a kvalifikací je
dokončená soutěž -L-. Dospělí budou sou-
těžit o medaile opět při CCI** a účast na
něm bude podléhat kvalifikaci FEI pro tuto
soutěž.

Juniory čeká tento rok evropský šampio-
nát ve francouzském Vittelu (2.-5.9.) a ČR by
chtěla být při tom. Šampionát bude na úrovni
CCI* a kvalifikací pro účast ve Francii bude
CCI* v Kolesách a mistrovství ČR v Karlo-
vých Varech. Mistrovství Evropy mladých
jezdců úrovně CCI** je tentokrát v irském
Necarne Castle (9.-12. 9.) a přestože komise
všestrannosti naši účast zde nevylučuje,
uvědomuje si veškeré, hlavně finanční náro-
ky na cestu do Irska.

Seniorská reprezentace pak bude mít ofi-
cielní podporu při eventuelním výjezdu na
CIC** a CCI*** do Achselschwangu (23.-
26.9.).

Přes tento plán vyjádřili někteří jezdci
zájem o soukromé výjezdy k zahraničním
startům a v zorném poli jejich zájmu se ocitla
soutěž CIC* v rakouském Ebreichsdorfu
(16.-18.4.) a velký zájem je i o start na CIC*
v rakouském Neumarktu (18.-20.6.). O tom,
na kterých evropských závodištích však
česká vlajka skutečně zavlaje, můžeme
zatím pouze spekulovat.

P. Doležal bude součástí české skokové reprezentace
i v sezóně 1999 foto -holc-

Opět více dobrých
závodů než koní

o 11000,-, 7500,- a 5000,- Kč. Koně čes-
kého chovu navíc čeká příplatek stejný
jako v KMK.

Na zasedání komise byly dále precizo-
vány sportovně technické podmínky mist-
rovských soutěží roku 1999. Hlavní změ-
nou oproti minulým letům je, že po zváže-
ní rozdílu výkonnosti mezi juniorkami
a juniory, kdy dívky tvoří vlastně páteř naší
reprezentace, jsme sjednotili juniorskou
kategorii a soutěžit budou dívky i chlapci
společně (-L+S-). Pro mladé jezdce jsou
podmínky stejné (-S+S-) a nově jsme na
juniorském i seniorském šampionátu
obnovili soutěže oblastních družstev, které
budou určeny nadějným dvojicím. Každá
oblast bude moci sestavit jediné družstvo.
Juniory čekají dvě soutěže -L- a seniory
dvě -S-.

Ve sportovně technických podmínkách
seniorského šampionátu mužů a žen se
nic nemění, ale pro letošní rok jsme již
odstoupili od kvalifikačních soutěží pro
ženy a za nominaci budou odpovědné
oblastní federace. Zrušena je také soutěž
pro mladé koně, které však budeme mít
možnost vidět právě v soutěži družstev.

V juniorské kategorii jsme také zrušili
kvalifikační soutěž na styl a stylové bude
pouze zahajovací skákání.

O nových dokumentech i CSIO
Dne 3. února jednal v Praze na Strahově VV ČJF. Při jeho zasedání byly ustaveny další

komise ČJF. V komisi soutěží endurance bude pod vedením J. Jirsy pracovat MVDr.
Z. Krupil, A. Muzslai, M. Nováková a A. Křikavová. J. Sedláček byl pověřen uspořádáním
školení rozhodčích pro tuto disciplinu.

Komise všestrannosti byla doplněna o M. Theimera. V legislativní komisi zasednou
J. Kuška, M. Zikmundová, J. Staněk, V. Nágr a Z. Bittl a v komisi hospodářské to bude
V. Mráz, P. Škoda, O. Havrlantová a I. Škardová.

Členové VV ČJF pak určili úkoly pro nejbližší období. Vedle zpracování návrhu na obno-
vu hmotné stimulace reprezentace to je např. úkol pro disciplinární komisi na zpracování
disciplinárního řádu, novelizace termínů v přestupním řádu, zpracování materiálu pro
kategorizaci závodů, či pověření komisí discilin zpracováním koncepce práce s mládeží
na období 5 let. O tvorbě všech těchto dokumentů vás budeme dále informovat.

ČJF zahájí v nejbližší době přes oblastní federace distribuci metodického dopisu I. Ven-
coura „Výcvik jezdce začátečníka“.

Ze zahraničních aktivit ČJF počátku roku 1999 vybíráme: pro stážový pobyt do Francie
byly vybrány jezdkyně K. Bardonová a I. Mašková.

Bylo rozhodnuto, že ČJF se nezúčastní generálního zasedání FEI v Kataru a o zastupo-
vání požádá Polskou jezdeckou federaci a mezi určitě důležité informace patří i jednání ze
zástupci BCM o dalším ročníku CSIO Praha.

Podle informace předsedy ČJF Jar. Pecháčka z prvních kontaktů nového vedení ČJF se
zástupcem tohoto důležitého partnera FEI P. Brügerem zatím vyplývá zájem BCM o naše
CSIO. Podmínky tohoto zájmu však budou teprve písemně precizovány a tak i zde si musí-
me na budoucí dohody či smlouvy počkat.



prospěšných vztahů. Čím jsou úspěšnější,
tím většímu podílu z tohoto úspěchu se
může těšit podporovaná skupina. Hranice
mezi mecenášstvím a sponzoringem je
mnohdy nejasná a obě oblasti se prolínají,
jako v případě výše zmíněného projektu“.

Děkujeme za vysvět-
lení a vraťme se, pro-
sím, k meritu naší otáz-
ky, která směřuje
k záměrům vaší společ-
nosti v sezóně ‘99
v oblasti jezdectví.

„V dostihovém sportu
i v jezdectví pravděpo-
dobně zůstaneme věrni
svým loňským partne-
rům. Naše společnost
kromě pojištění průmyslu
a podnikatelů provozuje
i havarijní pojištění,
a proto věnujeme pozor-
nost i koním pod kapotou
aut našich klientů. Naším
nejvlastnějším zájmem je
prevence a zvýšení kul-
tury vztahů účastníků sil-
ničního provozu. Poskyt-
neme proto ve spolupráci
s výcvikovým okruhem
Polygon ve Vysokém
Mýtě partnerským spo-
lečnostem možnost ově-
řit a zdokonalit řidičské
dovednosti jejich profesionálních šoférů.“

Pane Jakeši, Vy sám jste zkušený jez-
dec a problematika českého jezdeckého
sportu je Vám blízká. Co je podle Vaše-
ho názoru v této oblasti nedořešené,
kde jsou zjevné nedostatky z hlediska
sponzora ?

„I když jsem v minulosti aktivně a rád tro-
chu jezdil a zasloužím si spíše titul dlouho-
letý příznivec jezdeckého sportu, pokusím

se odpovědět. Nejsem už
dnes natolik informován
o sportovních kritériích,
ale cítím znatelné nedo-
statky ve vybavenosti
našich závodišť a kolbišť
a s tím související mož-
ností společenského vyu-
žití sportovních událostí.
Pořadatel by měl mít
zájem přilákat k účasti
sponzory, kteří ale oče-
kávají reklamní efekt své
účasti, důstojný prostor
pro setkání s obchodním
partnerem a samozřejmě
diváckou účast. Mnohdy
jsou v důsledku nedosta-
tečné propagace i špič-
kové závody nebo dosti-
hy málo navštívené. Pak
je i pro velmi sympatizují-
cího sponzora těžké uhá-

jit důvody, pro které do prezentace při tomto
sportu vkládá své peníze. Někdy by, dle
mého soudu, stačilo poměrně málo: napří-
klad bezprostředně před Lázeňským
meetingem v Karlových Varech exhibiční
projížďka po lázeňské kolonádě, umístění
propagačních letáčků ve všech významných
lázeňských domech čtveřice zúčastněných
měst, propagační videospot v interních tele-
vizních okruzích hotelů a pod. Představuji
si, že mnohý lázeňský host by rád na závo-
diště přišel, kdyby byl informován. Jinak
ovšem musím konstatovat, že tak krásné
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Mezi mecenáši jezdeckého sportu se
stále častěji objevuje české zastoupení
švýcarské pojišťovny Zürich. V loňské
sezóně byla hlavním sponzorem CCI*
mezinárodní military a Lázeňského meetin-
gu v Karlových Varech, dvakrát se účastni-
la dostihů v Praze Chuchli a již tradičně
mohli její účast zaznamenat diváci CSIO
World Cup v Praze Tróji.

Zeptali jsme se proto zástupce generál-
ního ředitele pana Martina Jakeše, jaké
aktivity v této oblasti chystá Zürich Pojiš-
ťovna letos.

„Především musím poopravit termín
„mecenáš“. Naše podpora jezdeckého či
dostihového sportu není mecenášstvím
v pravém slova smyslu. Mecenášství je
vklad do nadějné aktivity bez nároku na
návratnost. Jsou některé dílčí oblasti, které
takto finančně podporujeme, ať už je to pří-
ležitostně Sjednocená unie slepých a sla-
bozrakých, Fond obnovy památek Jižní
Moravy, příspěvek na provoz Arcibiskup-
ského gymnázia, nebo podobné dary. To je
řekněme mecenáštství.

Naše loňská účast v Chuchli, Karlových
Varech či v Tróji je již součástí jiné koncep-
ce. Tou je návaznost na imageovou kam-
paň, která proběhla v loňském roce
a jejímž účelem bylo upozornit na přítom-
nost finančně silného a zkušeného subjek-
tu na našem trhu. Vše co navazuje je vlast-
ně obchodním vztahem mezi tím, kdo nabí-
zí reklamu a tím, kdo za její zveřejnění
platí. Takových možností je pochopitelně
mnoho a firma (sponzor) volí, která oblast
je ta nejvhodnější pro její zviditelnění.
Věnujeme pozornost některým oblastem,
které si zaslouží podporu a v jejichž okruhu
máme zároveň možnost navázat kontakt
s potenciálními obchodními partnery. Ale
také bychom například svým sponzorstvím
koncertní sezóny 98/99 světově uznávané-
ho ansámblu České noneto, či koncertů ke

Jezdecký sport a Zürich Pojišťovna

100. výročí narození G.Gerschwina rádi
inspirovali další společnosti k podpoře kul-
tury. Nejčerstvější potenciální aktivitou je
naše účast na iniciativě nadace Remedia.
Jejím záměrem je zpříjemnit život seniorům
třetího pražského obvodu (kde rovněž sídlí
naše firma) a zároveň soustředit dalších
cca 100 podnikatelských subjektů z tohoto
teritoria v jakémsi klubu, který jim umožní
navzájem se poznat a navázat obchodní
kontakty.Je to model, který je na západě
běžný. Idea pomoci někomu, kdo pomoc
potřebuje, inspiruje k navázání vzájemně

prostředí s pečlivě připraveným kursem,
kde máte celé drama jako na dlani, není
k vidění všude. Ještě snad jednu poznám-
ku: jsem otcem tříleté dcery a tak si velmi
aktuálně uvědomuji absenci kvalitního
a bezpečného dětského zázemí na našich

jezdeckých sportovištích, což je na západě
naprostou samozřejmostí.

Kvalita jezdecké populace se rodí v klu-
bových poměrech jízdáren, které žijí,
kromě klasických prostředků z příspěvků
členů a hospodářské činnosti, také z dotací
a podpory eventuálních sponzorů. Ani to
však nejde bez kultury zázemí ve smyslu
servisu, potřebné hygieny a společenských
prostorů. Děkujeme za rozhovor

Předfinále SP
v Heilbronnu

Stejně jako před dvěma lety v Helsing-
borgu i letos bude pro jezdce východní
Evropy a vítěze méně výkonnostně silných
regionálních lig uspořádáno předfinále
Světového poháru. Pořadatelem se stane
německý Heilbronn.

Z východní Evropy bude moci tohoto
předfinále využít řecká závodnice E. Dra-
katou-Murphy a eventuelně i Jozsef Turi
(HUN). V případě neúčasti některého
z těchto jezdců je prvým náhradníkem
centrální Evropy G. Rossiadis (GRE).

Postup do göteborského finále (21.-
25.dubna) mají již zajištěni: Kanada -
M. Deslauriers, E. Lamaze, J. Pierce,
Japonsko - T. Hayashi, Jižní Amerika
severní část - F. Cardenas (COL), Jihový-
chodní Asie - M. A. Leviste (PHI), Jižní
Afrika - M. Collings, Austrálie - A. Wiliam-
son, C. Brook, Nový Zéland - J. Cottle.

Na konečné výsledky zatím čekají jezdci
ještě jedné jihoamerické ligy a pochopi-
telně i jezdci západní Evropy a obou lig
USA. Z ekonomických důvodů se letos
neuskutečnila mexická liga.

Dost bodů na postup do finále mají však
již B. Mändli (SUI), T. Coyle (IRL) a
M. Whitaker (GBR), McLain Ward,
M. Goldstein-Engle (USA-východ) a
R. Spooner a N. S. Simpson (USA-západ).
Start v Göteborgu má pochopitelně zajištěn
i loňský vítěz R. Pessoa (BRA).
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Blahopřejeme...

Vzpomínáme...

Sportovní 
kalendáfi

hala
27.2. Měník ZM,Z,ZL,L
27.2. Brno-Holásky Z,ZL
27.2. Albertovec ZM,Z,ZL,L
6.3. Svinčice ZM,Z,ZL,L,S
6.3. Frenštát p.R. ZM,Z,ZL,L
6.-7.3. Nová Amerika ZM,Z,ZL
13.3. Bernartice ZM,Z,ZL,L
13.3. Měník ZM,Z,ZL,L
13.3. Brno Holásky Z,ZL,L
13.-14.3. Nová Amerika drez. Z,L

Nový systém hodno-
cení soutěží všestran-
nosti byl v mezinárod-
ních pravidlech FEI
zaveden od 1. ledna
1999. Jeho cílem je zjed-
nodušit hodnocení tak,
aby bylo snáze pochopi-
telné pro diváky, média,
ale i pro jezdce. Více
vlivu se podle nového
systému dostane terénní
zkoušce a drezúře
a poněkud se omezí vliv
výsledku na parkúru.

Drezúra - veškeré
hodnocení bude vychá-
zet z čísla 250. Známky
rozhodčích se zprůmětují
a odečtou od 250 a tím
se dostanou výsledné trestné body za-
okrouhlené na celé číslo. Odpadají tak ve-
škeré koeficienty a desetiny bodů.

Terénní zkouška - ve všech fázích je
1 tr. bod za 1 sekundu nad limit (dříve
různé body v různých fázích). Trestné body

Nově ve všestrannosti

za chyby na překážkách se zdvojnásobí
(1. odmítnutí 40 tr.bodů, druhé odmítnutí na
stejné překážce 80 tr.b., pád 120 tr.b.

Skoky - stejně jako u terénní zkoušky
1 tr. bod za sekundu nad limit, body za
shození překážky zůstávají.

Samsung do Gijonu
Třetí finále Samsung Nations Cup Series

se uskuteční ve španělském Gijonu v rámci
CSIO ve dnech 24.-26. září. Finálová sou-
těž šesti nejlepších národních celků (+ dva
na divokou kartu) světa se uskuteční
v sobotu 25. září.

...parkurovému a dostihovému jezdci
Jaroslavu Kafkovi z Brandýsa nad
Labem k padesátinám, které slaví 19.
února

...jezdci a trenérovi Jiřímu Štekerovi
z Načeradce k 55. narozeninám, které při-
padají na 27. února

... na pana Václava Fořta, zakládajícího
člena a dlouholetého vedoucího JK SZTŠ
v Březnici, který zemřel 26. ledna ve věku
67 let.
...na dlouholetého funkcionáře JK Čs.
Filmu Zdeňka Vilimovského, který by se
8. února dožil 70. let. Zdeněk Vilimovský
zemřel náhle 24. dubna 1985.

Tragicky zasáhla všechny členy jezdec-
ké společnosti zpráva o náhlém úmrtí
Margity Vodseďálkové. Maminka naší
nadějné juniorské skokové jezdkyně
zemřela náhle dne 2. února 1999 ve
věku 48 let.

Nejdřív mráz a pak sníh
Ani druhé letošní halové soutěže v Hřeb-

číně Albertovec se nekonaly. Tentokrát
zastavily soutěžící přívaly sněhu, které se
vysypaly na celou naší zemi.

Drobnosti
● Za účasti 14 juniorů z celé ČR proběhlo
ve dnech 15.- 20. února pod vedením Jiří-
ho Pecháčka první letošní skokové sou-
středění ve Svinčicích.
● Schůzka mezi zástupci ČJF a Slovenské
jezdecké federace se uskuteční 23. února
ve Slavkově.
● Nová knížka z pera V. Matouška
„O chovu koní“ podává přehled o všech
význačných plemenech, označování koní,
lineárním popisu koní ap. Za 100,- Kč si ji
lze objednat na adrese autora: V. Matou-
šek, Kostnická 576, Pardubice 530 06.
● Výroční členská schůze Náchodského
svazu chovatelů koní se koná 28. února
v restauraci na Bezděkově od 9.00 hodin.
● Pro velký zájem o „Přehlídku hřebců“,
kterou pořádá ZČ svaz chovatelů koní
6. března v Bernarticích, byl začátek posu-
nut na 11.00 hodin.
● Soustředění drezúrních juniorů a mla-
dých jezdců pod vedením V. Kadlecové
a Z. Beneše pořádá ČJF ve dnech 20.-27.
února ve Svinčicích.

V létě 2000 v Opavě?
Snaha o další zlepšení celého zázemí

a kolbiště jezdeckého oddílu Sokola Opava
Kateřinky tak, aby zde bylo možné uspořá-
dat mistrovské soutěže mužů a žen roku
2000, byla deklarována při výroční členské
schůzi tohoto oddílu 13. února.

Ve zprávě o činnosti byla shrnuta sportov-
ní statistika oddílu, která zaznamenala v roce
1998 564 startů, 39 vítězství, 36 druhých
a 29 třetích míst. Mezi největší úspěchy tre-
néra V. Hrušky patřila dvě oblastní šampio-
nátová prvenství L. Tylichové (HARDY) v ml.
jezdcích a V. Hruškové (FLÍČEK) v ženách,
ale hlavně prvenství P. Humplíka a MANDY
CIMINGA v B poháru Sparta Cupu v Chotý-
šanech (foto nahoře).

Letošní kateřinská sezóna má za sebou
zatím úspěch na společenském poli, kte-
rým bylo uspořádání 45. jezdeckého plesu,
tentokrát v prostorách zámecké konírny
v Hradci nad Moravicí. -jge-

Pepiniér 1998
Tento titul patří od neděle 14. února

R. Zavadilovi a získal jej na schůzce patřící
rozpravě o inseminaci koní, kterou uspořá-
dala společnost ERC Mnětice Z. Müllera.
R. Zavadil byl zde vyhlášen jako nejlepší
inseminátor roku 1998.

Při setkání se přítomní dozvěděli veške-
ré podrobnosti o možnostech zisku a tech-
nologii inseminace, zasílání dávek ap. ve
spolupráci se společností ERC Pardubice
Mnětice, a veškeré další informace o hřeb-
cích v nabídce společnosti ERC.

Součástí setkání bylo i předvedení
hřebců RENOMMEE, NABUCHODONO-
SOR, MINERAL, LATINUS a SHAGYA IV.

-bar-

Brněnské čtvrtky
Na Mendelově zemědělské a lesnické

univerzitě v Brně opět pokračují 25. února
koňařské čtvrtky. Tentokrát bude na pro-
gramu téma „Chov oldenburského sportov-
ního koně“. Začátek v 16.00 hodin v poslu-
chárně A12.
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Velkoobchod s jezdeckými potřebami

Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 0618-820 577  mobil. tel.: 0602-723325

-zásobuje prodejny a prodejce nejširším sortimentem veškerých potřeb pro
koně a jezdce v České republice

Katalog a ceníky prodejcům na požádání zašleme, u nových prodejců uvítáme
osobní nebo alespon telefonický kontakt

Sedla CTD – španělský Stübben opět na našem trhu
– kompletní řada za velmi výhodných cen

skoková sedla – hluboká, kontaktní, speciály, všestranná i drezúrní sedla

Špičková jezdecká výstroj od švýcarské firmy STÜBEN - celoživotní záruka na kvalitu
Stübben nerez program - udidla, třmeny, ostruhy, vysoká kvalita z nerezavějící ušlechtilé oceli za výhodné ceny

Žádejte naše zboží u svých prodejců Rádi zodpovíme veškeré Vaše telefonické i písemné dotazy
Maloobchodní prodej - Equisport-Studenec, Žižkova 505, 674 01 Třebíč - Tel.: 0618/840 427, fax: 0618/26 128

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● nákup a prodej sportovních a chovných koní doma i v zahraničí
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií

s prověřenou výkonností
● ustájení a výcvik sportovních koní ve vlastním areálu s krytou halou a ubytováním

tel. 00420-165-31 53 (69 13 12), 0602 44 99 72, fax 00420-165-62 20 70
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

f irma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všech-

ny druhy vozíků možnost leasingu

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ
Tel./fax: 019/600 79

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Sportovní a obchodní stáj
Vondráček - Starosta

prodej koní všech
výkonnostních stupňů

přijme ošetřovatele 

Tel.: 02/206 104 19,
02/209 504 65 přes den

02/365 200 po 20.00 hodině.

MANON
Firma Manon nabízí:
● trenink koní pro parkúro-

vé soutěže
● skokový trenink jezdců,

pro skupiny i jednotlivce
● nákup, výcvik a prodej

sportovních koní
Informace a objednávky 

přijímá 
stáj Manon,  

J. Skřivan, Litomyšl. 
Tel.: 0464/3302, 
0602/45 19 18
fax 0464/3220.

Inzerce
●● Prodám vynikající klisničku pro děti, 149 cm KVP, velmi úspěšná ve sportu dětí.

Tel.: 0314/58 91 55.
●● Prodám koně jakékoliv velikosti, či jakéhokoliv stupně výkonnosti. Tel.: 0314/58 91 55.
●● Prodáme 3 školní koně, stáří 8 - 11 let (A1/1), po 20 000,- Kč + DPH. Tel.: 02/302 15 13 večer.
●● Přijmu místo v parkurové stáji, Jan Buben ml. (24), tel.: 0468/58 52 95.
●● Prodám seno, slámu a oves, včetně dopravy. Tel.: 0602 23 73 54.
●● Stáj Vítek prodá drez. a park. koně, 4 až 6 let. Tel.: 0602 777 889.
●● Pronajmu zařízenou kovářskou - podkovářskou dílnu, cca 5 km od letiště Praha - Ruzyně.

Tel.: 0603/47 62 67.
●● Prodám 8-letého hřebce A1/1 o: Lincoln, m: Dulcinea, vhodný pro rekreační ježdění, skoky,

dobrý charakter. Cena 25 000,- (možno i na splátky). Tel.: 02/201 89 379, 0311/67 92 83.
●● Vy, kteří chcete, aby Vaše hříbata zdravě rostla ve společnosti vrstevníků, pošlete je na past.

odchov! (Solidní ceny, 100 ha kopcovitých pastvin, vynikající péče.) Tel.: 0602/38 15 92 ZČ.
●● Prodám návěs na přepravu koní zn. WOGRANDL SA 2, r.v. 1994, (11 koní + úložný prostor,

hliníková nástavba, nakl. rampa). Dobrý stav, cena dohodou. Tel.: 0602 423 789.
●● Prodám celokovovou bryčku, nová, nejetá, pogumovaná kola, kotoučové brzdy. Tovární výro-

bek, cena 65 000,- Kč. Dohoda možná. Tel.: 0434/692 491.
●● Prodám Avie 31L, 5 rychlostí, r.v. 1986, upraveno na přepravu tří až šesti koní, rychlá demon-

táž na plošinu, elektro-hydraulické zvedání zadní rampy. Po celkové GO v r. 1997, celoželezná korba, dvojitá podlaha.
Tel.: 0434/692 491.

●● Prodám klisnu hnědku nar. 12.5.1996, otec Latinus holst., matka kladrubského chovu po North-Star IV, neobsednutá, hodná,
klidné povahy, vhodná do sportu i chovu. Cena 80 000,- Kč informace na tel.: 0602 566 463, okr. Olomouc.

●● Prodám klisnu ryzku stáří 17 let kladrubského chovu po North-Star IV, zdravá, plodná, klidné povahy, vhodná do chovu
a k rekreačnímu ježdění. Cena 18 000,- Kč, informace na tel.: 0602 566 463, okr. Olomouc.

●● Prodám 2l. klisnu po Ramiro 47, m: Rookery Hill a 2l. hřebce po Boston (výk. -TT-), m: Saharadsha. Cena dohodou.
Tel.: 0602 654 169.

●● Prodám 6l. val., tm.hd., A1/1, výk. -ZL- military - nadějný, zdravý, líbivý. Tel.: 0455/63 83 35 večer.
●● Prodám 4l. oldenburského valacha, o: Coriolan, m: po Lavallo, oba výkonnost -T-, talentovaný pro skok i drezúru, cena 15 000,-

DM. Tel.: 0602 22 44 52.
●● Prodám levně teplokrevné klisny a hříbata. Tel.: 0301/79 32 21 večer.
●● Přijmu výpomoc na práci u koní, možnost ježdění, ne do TPP, Slapy. Tel.: 02/994 21 22 večer.
●● Prodáme 3,5l. klisnu, šimlu, 186 KVP, po Renommeé, z A1/1 po Hviezdar, v zákl. výcviku, hodná. Cena dohodou. Tel.: 038/72 20 627.
●● Prodám chlad. klisnu, 8l., zapsaná v PK, hodná, levně. Tel.: 0602/215 484, 0321/79 70 73.
●● Nabízím připuštění hřebcem LINO-J, holštýn, o: Landgraf I., m: po Cor de la Bryere, výkonnost -T-, potomci zařazeni v chovu

SRN. Dobré skokové vlastnosti a mechanika pohybu. Tel.: 0603 211 784.
●● Prodám dva koně německého chovu, val., ryz. 5l., o: Luis a klisna, tm. ryzka, 5l., o: Lauritz. Cena dohodou. Tel.: 0603 211 784. 
●● Hledám ošetřovatelku, pracovní jezdkyni do skokové stáje v SRN. Nástup ihned. Inf. 019/531 108 večer.

Dopřejte svým
koním při krme-
ní to nejlepší!!

Granulovaná krmná
směs zn. Baflo je kon-
cipována pro dosažení
špičkové výkonnosti
koní. Svým složením
pokrývá veškerou
potřebu živin, minerálů
i vitamínů pro organis-
mus koně i při plné
zátěži, jak dokazují
četná vítězství koní
krmených Baflo na
dostihové dráze. Krmi-
vo je laboratorně testo-
váno v ČR a vybaveno
dovozní a prodejní
licencí. 
Pro další informace 
volejte 0602 266 337

MVDr. Helena Pokorná



Výsledky

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 10, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.:0616/ 22774 tel.: 07/81 52 30
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JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

Po - Pá: 10.00 - 19.00 hod
¤ehofiova 9, 130 00 Praha 3, tel.: 02/627 98 83

Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod

● Největší výrobce a dovozce
potřeb pro jezdecký sport
v České republice.

● Vlastní výroba více než 100
druhů jezdeckých potřeb,
jejichž vývoj a testování probí-
há ve spolupráci s profesionál-
ními jezdci ing.J. Hanulayem
a J. Skřivanem.

● Na veškeré zboží poskytuje-
me odborný a kvalitní záruční
a pozáruční servis.

● Naše výrobky si můžete kou-
pit ve všech dobrých prodej-
nách v ČR. Žádejte je u svých
prodejců!

● V našem katalogu se můžete
přesvědčit o neustálém rozši-
řování naší nabídky.

● Zavolejte nám, objednané
zboží Vám zašleme na dobír-
ku nebo Vám poradíme nej-
bližší prodejnu ve Vašem
okolí, která Vás obslouží.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Prodejna 
a velkoobchodní sklad:

Domamyslická 59, 
798 01 Prostějov

Tel./Fax: 0508/362 267
Tel./Fax: 0508/362 483

Tel.: večer: 0508/332 107
mobil: 0602 72 10 15

Prodejna Brno: 

Veveří 109, PSC 618 00, 
Tel.: 05/41 21 16 17

PROSTĚJOV

Radotínská ulice 69, Praha 5
159 00 Velká Chuchle, tel.: 02/54 38 67 

Ostrovského 23, Praha 5
150 00 Smíchov, tel.: 02/90 00 40 50

CCNN

●● kompletní sortiment jezdeckých potřeb

Brno-Holásky 13.2. -Z- (12) 1.
Theimer - LESÁK (Amír Rudná
p.Pradědem.), 2. Krčálová - MAS-
CAREL (Fortuna Brno), 3. Dvořáko-
vá - LEON (Moravan Brno), -ZL-
(10) 1. Bednářová - SAWA (Hobit
Domašov), 2. Theimer - LESÁK, 3.
Theimer - MAJÁLES (Rudná pod
Pradědem).

Vítkovská zemědělská s.r.o., Klokočov
nabíz í  v prostorách ch ladnokrevného 

hřebčína na Frant iškově Dvoře
● odchov hříbat a mladých koní na pastvinách v nadmořské výšce 550 m.

Podle přání zákazníka je možno provádět odchov s příkrmem  nebo
bez příkrmu jádra.

● volné kapacity pro ustájení koní. 
K dispozici je krytá hala o rozměrech 45x20m, otevřená jízdárna 100
x 180m a možnost vyjížděk do terénu v oblasti Oderských vrchů
a údolí řeky Odry.

● agroturistiku pod dohledem školených instruktorů 
- vyjížďky v sedle, v kočáru nebo ve voze

● výcvik jízdy na koni
● výcvik koní v tahu i pod sedlem.

Pro zájemce o vícedenní pobyt zajistíme ubytování v blízkosti hřebčína.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na telefonním čísle:
0654 - 301377, 0602 _ 763601 - p. Hranický - ředitel společnosti

0654 - 304403, 0603 - 248959 - Ing. Petrtýl - ved. chovu koní

v˘bûr 184 barevn˘ch odstínÛ

Maro Kralovice tel./fax: 0182/397418

Na ve‰keré typy moÏnost leasingu

nabízíme nov˘ celolaminátov˘ koÀsk˘
pfiepravník Big Star za zavádûcí cenu

139 000,- Kã + DPH

Dále nabízíme pfiepravníky pro 2 konû
KoÀsk˘ pfiepravník s laminátovou
stfiechou cena 98 800,- Kã + DPH
KoÀsk˘ pfiepravník s plachtovou
stfiechou cena 89 900,- Kã + DPH
KoÀské pfiepravníky pro 3 a 4 konû

V¯ROBA A PRODEJ
PARKUROV¯CH P¤EKÁÎEK

TRENINKOVÉHO MATERIÁLU
PRONÁJEM KOMPLETNÍCH 

PARKURÒ

VoronûÏská 144, 461 71 Liberec 1

Tel./Fax: O48/521 72 42

Firma EUROPFERD nabízí:
Kvalitní sportovní koně importované z Belgie a Francie

● klisna 8 let, hdka., o: Sheynne de Baugy, m: po Amour du Bois, FRA, skok -S-, KVH 169 cm
● valach 8 let, hd., o: Irish Taxi, m: po Feinschnitt, BEL, skok -S-, KVH 171 cm
● valach 6 let, ryz., o: Remondo, m: po Idolatre, BEL, skok -ZL, KVH 158 cm

100% zdrav. stav - výkonnost - rozumné ceny
Kontakt: 0362/21 68 68 - tel., zázn., fax: 0602/468 074

CCCC hhhh oooo vvvv aaaa tttt eeee llll éééé !!!!
Plemenný hřebec 529 Lopez-11
začal působit na novém stanovišti
v Libunci u Libuně, okres Jičín (stáje
JK Seco Praha)

529 Lopez-11, nar. 1991, vlast. sport.
výkonnost -ST- (otec han. Lopez - výk. -
T-, matka po Dietward - výk. -T-), šampi-
on KMK 5-ti a 6-tiletých, 2. místo na mist-
rovství ČR v kategorii mladých koní.

Kontakt: Radek Housa, 
tel.: stáj Libunec 0433/56 81 97,

mobil: 0603/510 305 nebo
0436/311 480 Seco, a.s. Turnov


